
 

 

 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน   

ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
วันจันทร์ท่ี ๒๘  ตลุาคม  ๒๕๕๖  เวลา ๑๔.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสรัสจันทร  ชั้น ๒ อาคาร ๑๐ 
 

 ************************ 
ผู้มาประชุม 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสีนนท ์ อธิการบดี 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  ธรรมวินทร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  วงษ์สวัสด์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีราธาร  ศรีมหา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกฬีา 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ  กิตติเลิศไพศาล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชาศาสตร์  มีเกาะ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล  ทรงวิชา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ่ิมศักด์ิ  ยีมิน ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิยา  ผิวงาม ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๑๐. นายเกษม  บุตรดี รักษาการณ์ในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน

อธิการบดี 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์  แว่นเรืองรอง รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๑๒. นายบุญส่ง  วงค์คํา รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

คณะครุศาสตร ์
๑๓. ดร.นพรัตน์  สทิธิวงศ์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๑๔. นายวีรศักด์ิ  บํารุงตา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย                 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๕. นางนันทกาญจน์  เกิดมาลัย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา                          

คณะวิทยาการจัดการ 
๑๖. นายวราธร  พรหมนิล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา                              

คณะวิทยาการจัดการ 
๑๗. นางสุพัตรา  หล้าชาญ ผู้อํานวยการสํานักงานคณบดี 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๑๘. นายสมบัติ  บุญกอง หัวหน้าสํานักงานคณบดี 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๙. นางสาวลลินี  ทับทิมทอง อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๒๐. นางสุพิชญา  นิลจินดา อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 
๒๑. นางเมธาวี  ยีมิน อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 
๒๒. นางสาวนวพร  วรรณทอง อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 

/๒๓. นางสาวจันทร์ฉาย... 



 

 

๒๓. นางสาวจันทร์ฉาย  อินธิแสน พนักงานพิมพ์ ส ๓ 
๒๔. นางสาวอรอนงค์  ชูเดชวัฒนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๒๕. นางสาวศิริพร  คําอร่าม นักวิชาการศึกษา 
๒๖. นางศุภวารี  วงศ์ปทุม นักวิชาการศึกษา 
๒๗. นางสาวปิยะพร  แสนศร ี นักวิชาการศึกษา 
๒๘. นางสาวศุภนาฏ  บุญชัยศร ี นักวิชาการศึกษา 
๒๙. นางสาวศุลีพร  ศิริธรรม นักวิชาการศึกษา 
๓๐. นางสาวรจนา  ผาลลาพัง นักวิชาการศึกษา 
๓๑. นางสาวชุติมา  ภูลวรรณ นักวิชาการศึกษา 
๓๒. นายนิรุตย์  วิชาชาติ นักวิชาการศึกษา 
๓๓. นางสาวกมลชนก  อินทรพรหมมา นักวิชาการศึกษา 
๓๔. นางสาวหฤทัย  พิกุลศร ี นักวิชาการศึกษา 
๓๕. นางสาวนิพาพร  สมศรีสขุ นักวิจัย 
๓๖. นางสาวประภัสสร  พองผาลา บุคลากร 
๓๗. นางจริาพร  เจริญธนรุ่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๓๘. นางศศธร  มาศสถิตย์  บรรณารักษ ์
๓๙. นางภัญญาพัชญ์  อุ่มภูธร บรรณารักษ ์
๔๐. นางสาววรรณภา  เอกพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๔๑. นางเจริญพร  บาทชารี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๔๒. นางสาวขจรจิตร  แพงหนู เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๔๓. นายธนพัฒน์  วงศ์ประทุม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๔๔. นางสาวกานดากร  คัณทักษ ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ผู้ไม่มาประชุม... 



 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 - 

เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น. 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์  อธิการบดี  เป็นประธานการประชุมในครั้งน้ี และได้
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

 

๑.๑  คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ ๕๖๐/๒๕๕๖ เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

      ตามที่งานประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดีได้จัดทําคําสั่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร ที่ ๕๖๐/๒๕๕๖ เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๖  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเพื่อเป็นแนวทางและกลไกการประกันคุณภาพภายในในด้านการพัฒนา
คุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบนโยบายและ
หลักการของมหาวิทยาลัย ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วนและเพ่ือเป็นการพัฒนาการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง (เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๑.๑) 

       จึงเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ 

    ที่ประชุม รับทราบ 

๑.๒  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัย       
ราชภัฏสกลนคร (๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
          ตามที่งานประกันคุณภาพการศึกษา  สํานักงานอธิการบดีได้ดําเนินจัดการตรวจ
ประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ – ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๖) ระดับมหาวิทยาลัย ขึ้นในวันที่ ๕ – ๖ กันยายน ๒๕๕๖ และได้สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๑.๒) 

 จึงเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ 

      ที่ประชุม รบัทราบ 
 
 ๑.๓  แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน วงรอบปีการศึกษา ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
  ตามที่งานประกันคุณภาพการศึกษา  สํานักงานอธิการบดีได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพ่ือเป็นการได้ตระหนักถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง
และเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ืองต่อไป 
(เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๑.๓) 
 

/จึงเสนอต่อที่ประชุม… 



 

 

 จึงเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ 

    ที่ประชุม รับทราบ 
 
 ๑.๔  ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 
     ตามที่งานประกันคุณภาพการศึกษา  สํานักงานอธิการบดีได้ดําเนินการจัดทําปฏิทินการ
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขึ้นเพ่ือเป็นกระบวนการ
บริหารการวางแผน การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ ประเมินและการปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้การดําเนิน
ภารกิจบรรลุเป้าประสงค์และมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งจะได้ทราบถึงกิจกรรม / โครงการท่ีจะได้ดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๑.๔) 

 จึงเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ 

     ที่ประชุม รบัทราบ 

 ๑.๕  หนังสือที่ ศธ ๐๕๑๓.๔๐๑๐๑ / ๑๙๕๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่องขอส่งผลงาน
เข้าร่วมโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ๔ สถาบัน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 
  ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอเชิญ
ส่งผลงานเข้าร่วมในโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ๔ สถาบัน “เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา” ขึ้น ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยจัดแสดงนิทรรศการผลงานระหว่างวันที่ 
๒๘ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม และประกาศรางวัลในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ น้ัน ทางผู้จัดโครงการฯ ได้
ขยายเวลาถึงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  มอบงานประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดีประสานทุก
หน่วยงานรวบรวมเพ่ือจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวด (เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๑.๕) 

     จึงเสนอต่อทีป่ระชุมเพ่ือทราบ 

    ที่ประชุม รบัทราบ 

ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 
ไม่มี 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องทีส่ืบเนื่องและติดตามผล 
ไม่มี 

 
 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระที่ ๔ ... 



 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 ๔.๑  ร่าง คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่ ............ / ๒๕๕๖  เรื่อง แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ  
ตัวบ่งช้ีผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖  
   ตามที่ งานประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ได้จัดทํา ร่างคําสั่ ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่ ............ / ๒๕๕๖  เรื่อง แต่งต้ังผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีเพ่ือรับการ
ประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพ่ือให้การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัยดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิพล  
  งานประกันคุณภาพการศึกษา  สํานักงานอธิการบดีขอความอนุเคราะห์หน่วยงานแจ้ง
รายช่ือ กรรมการ กรรมการและเลขานุการของหน่วยงาน เพ่ือทางมหาวิทยาลัยจะได้ดําเนินการจัดทําคําสั่งแต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ ต่อไป 
(เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๑) 

 จึงเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

 ที่ประชุม รบัทราบ 

 ๔.๒  ร่าง องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายในและแหล่งข้อมูล 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
  ตามท่ีงานประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ได้จัดทํา ร่าง องค์ประกอบและ
ตัวบ่งช้ีเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายในและแหล่งข้อมูล ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ ใช้เป็นข้อมูลเพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายในและแหล่งข้อมูล ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖  
   หน่วยงานได้ทราบถึงตัวบ่งช้ีที่ได้ดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 
๒๕๕๖ ของหน่วยงาน และให้หน่วยงานทบทวนตัวบ่งช้ีที่รับผิดชอบ (เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๒) 

 จึงเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

 ที่ประชุม รบัทราบ 

 ๔.๓  ทบทวนองค์ประกอบที่ ๑๑ การดําเนินงานเพ่ือบรรลุถึงอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย และการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  ตามที่งานประกันคุณภาพการศึกษา  สํานักงานอธิการบดีได้จัดทํา ร่าง องค์ประกอบ     
ที่ ๑๑ การดําเนินงานเพื่อบรรลุถึงอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน          
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ขึ้น ประธานมอบรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพประชุมทบทวนองค์ประกอบที่ ๑๑ 
โดยมีตัวแทนจากทุกหน่วยงานเข้าร่วมหารือ  (เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๓) 

 จึงเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

 ที่ประชุม รบัทราบ 

 
 
 

/๔.๔  ขอข้อพ้ืนฐาน... 



 

 

 ๔.๔  ขอข้อพ้ืนฐาน 
  ๔.๔.๑  จํานวนนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
   ตามที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้สรุปข้อมูลจํานวนนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และบัณฑิตวิทยาลัยได้สรุปข้อมูลจํานวนนักศึกษา ระดับปริญญาโท เอก      
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๔.๑) 
   มอบผู้อํานวยการกองนโยบายและแผนตรวจสอบข้อมูลจํานวนนักศึกษาประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๖ เน่ืองจากฐานข้อมูลจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มีจํานวนไม่สอดคล้องกับฐานข้อมูลของกองนโยบายและแผน 
   มอบงานประกันคุณภาพการศึกษา  สํานักงานอธิการบดีประสานสํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนแยกจํานวนนักศึกษาเป็นรายสาขาฯ และดําเนินการขอข้อมูลจํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนใน
ปีการศึกษา ๒๕๕๖  

  จึงเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

     ที่ประชุม รบัทราบ 

  ๔.๔.๒  จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
   ตามท่ีงานบริหารบุคคลและนิติการได้สรุปข้อมูลจํานวนอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจํา (เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๔.๒) 
   มอบงานประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดีแนบรายช่ือส่งให้
หน่วยงานตรวจสอบอีกครั้งและส่งมาที่งานประกันคุณภาพการศึกษาในวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และ
รวมตารางข้อมูลประกอบตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒, ๒.๓, ๒.๑๓, ๔.๓, ๔.๔, ๔.๕, ๔.๖ เข้ารวมกัน 
   มอบงานประกันคุณภาพการศึกษา  สํานักงานอธิการบดีประสานงานบริหาร
บุคคลและนิติการตรวจสอบจํานวนนักวิจัยที่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสถาบันวิจัยและพัฒนา 

  จึงเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

     ที่ประชุม รบัทราบ 

  ๔.๔.๓  ทุนสนับสนุนงานวิจัย 
   ตามท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้สรุปเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบ     
ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๓ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา (เอกสาร
ประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๔.๓) 

  จึงเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

     ที่ประชุม รบัทราบ 

 
 
 

/ระเบยีบวาระที่ ๕... 



 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

     ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผนประชาสัมพันธ์กําหนดการประชุมเพ่ือพิจารณาการ
จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (งบกลาง) ในวันที่ ๑ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา 
๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ช้ัน ๒ อาคาร ๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  จึงเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ 

     ที่ประชุม รบัทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา   ๑๖.๐๐ น. 

 

 

           นางสาวปิยะพร  แสนศรี             นางสาวจันทร์ฉาย  อินธิแสน 

                           ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม           ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 
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